
 تسوية أوضاع طالب بمفاضلة التعليم الموازي  

    للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة السابعة)

   الجمھورية العربية السورية 
        وزارة التعليم العالي

مجموع اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
التفاضل

مالحظاتالجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعھد المقبول فيه 

تغيير لغة التفاضلالمعھد التقاني الصحــــي-الحسكةــــــ1431فطومهمحمد محمود المطوريالحسكة19990

رغبات مرفوضةاالقتصــــاد- محافظات-درعاــــــ1869عائدهشربل جرجس الغربيدمشق221190

رغبات مرفوضةاالقتصــــاد-دمشقــــــ2136غديرسامر ماھر السحلولالقنيطرة38581

رغبات مرفوضةاآلثــــــــار- محافظات-السويداءــــــ1320نادياسيلفا ميالد فاعوردمشق441950

رغبات مرفوضةالتربية - علم النفس-دمشقــــــ1931ريماميس الريم دحام الطهدير الزور57162

رغبات مرفوضةالتربية - معلم صف - غير ملتزم-دمشقــــــ1686ھناءيارا اسامة المصريدمشق642458

         السيد الدكتور رئيس جامعة 

             دمشق - حلب - تشرين - البعث - الفرات - حماه - طرطوس

السيد مدير معھد                                                    التابع لــــ

      اشارة الى الطلبات االلكترونية والورقية المقدمة من الطالب الحائزين شھادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي في دورة عام ٢٠١٨ الذين تقدموا الى مفاضلة التعليم 
الموازي للعام الدراسي  ٢٠١٨-٢٠١٩ وكانت جميع رغباتھم مرفوضة أو رسبوا في فحص المقابلة أو عدلت نتيجتھم أو درجاتھم في الشھادة الثانوية / الدورة الثانية / من 

قبل وزارة التربية .     
  نوافق على تسوية اوضاع ھؤالء الطالب وقبولھم في الكلية أو المعھد المدون بجانب اسم كل منھم للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ وفقاً لما يلي:
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مالحظاتالجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعھد المقبول فيه 

رغبات مرفوضةالزراعة-حلبــــــ1798فطيممھاب اسماعيل العليالحسكة712443

رغبات مرفوضةالزراعة-حلبــــــ1805سھىاحمد حسين بركاتحلب829345

رغبات مرفوضةالزراعة-دمشقــــــ1877غادهوجد باسم الفتىالالذقية912637

رغبات مرفوضةالســـــــياحة-طرطوســــــ1926رناساره حسن عبد اللطيفطرطوس1014415

رغبات مرفوضةالشـــــريعة-حلبــــــ1491نھىرزان سليمان الدرهريف دمشق1126066

رغبات مرفوضةالعلوم (الرياضيات)-دمشقــــــ1851ميسونلين مصطفى صوافريف دمشق1224785

رغبات مرفوضةالعلوم (الفيزياء)- تخصصي-حمصــــــ338فاطمهاسامه احمد ضحيكحمص1310287

رغبات مرفوضةاللغة الفرنسية-حلبــــــ229نوالعبدالكريم علي عريشةدمشق1430218

رغبات مرفوضةاللغة الفرنسية-حلبــــــ181ھناءھبه أحمد الحسينحماة1529680

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني الزراعي - السقيلبية-حماةــــــ1371كرمعبد الرحمن محمد ديب الجميةحماة1619426

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني الصحــــي-حلبــــــ1508يمنعبد الرزاق محمد المصريحماة1719427

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني الھندسي-حلبــــــ1193خيريهمحمد نبيل محمد أمين فندقليدمشق1831364

2



 تسوية أوضاع طالب بمفاضلة التعليم الموازي  

    للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ (القائمة السابعة)

   الجمھورية العربية السورية 
        وزارة التعليم العالي

مجموع اسم االماالسم والنسبة المحافظةرقم االكتتابتسلسل
التفاضل

مالحظاتالجامعة والكلية أو المعھد الذي سيقبل فيه   الجامعة والكلية أو المعھد المقبول فيه 

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني لطب أسنان (تعويضات)-حلبــــــ2080فاطمهاسامه محمد مفرحدير الزور1910016

رغبات مرفوضةالمعھد التقاني للطبــــاعة والنشر-دمشقــــــ1412جميلهريم عبد العزيز اسماعيلريف دمشق2030097

رغبات مرفوضةالمعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشقــــــ1536سميحهآنا غيم قاسم عرعشريف دمشق2122579

رغبات مرفوضةالمعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشقــــــ1539فلایرغفران ابراھيم السيدريف دمشق2224627

رغبات مرفوضةالمعھد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية- إناث-دمشقــــــ1391ھناءانوار خالد نعنوسريف دمشق2336151

رغبات مرفوضةالمعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-الالذقيةــــــ1332منھلھنيدي محمد ھيثم الشققيحماة2414668

رغبات مرفوضةالمعھدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية-الالذقيةــــــ1276منالمحمد مازن رجوبحمص2513978

رغبات مرفوضةالھندسة الكيميائية-حمصــــــ2145رجاءعمران رضوان بستانيحماة2614403

رغبات مرفوضةعلم المواد الھندسية-حلبــــــ1886رابعهحسن غيث غانمطرطوس2710964

رغبات مرفوضةمعھد المراقبين الفنيين-دمشقــــــ1456مھاغفران عدنان الحربليريف دمشق2830247

رغبات مرفوضةھندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية-حلبــــــ2078وفاءمحمد أحمد عيدهدمشق2920109

رغبات مرفوضةھندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية-حلبــــــ2161سوسنباسل عبد الرحمن بني المرجهريف دمشق3016351
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رغبات مرفوضةھندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية-حلبــــــ2154سميحهبالل احمد المطلقريف دمشق3116563

رغبات مرفوضةھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج - محافظات-دير الزورــــــ1885ھاجرأمير عبد الحكيم االحمدحمص3210463

رغبات مرفوضةھندسة الميكاترونيك-حلبــــــ2060خنساءمحمد احمد حدادالالذقية3313241

رغبات مرفوضةھندسة النظم اإللكترونية-حلبــــــ2089ربىمحمد وسام محمد فادي الخطيبريف دمشق3417402

رغبات مرفوضةھندسة نظم القدرة الكھربائية-حلبــــــ2005وفاءحمزه سھيل ديبالالذقية3510078

رسوب في فحص المقابلةالعلوم (الرياضيات)-حمصالتربية - معلم صف - غير ملتزم-حمص1624رزانلؤي عبد اللطيف باكير النجارحمص3610539

رسوب في فحص المقابلةالمعھد التقاني للطبــــاعة والنشر-دمشقمعھد اآلثار والمتاحف-دمشق1506ھويدهعرين معتصم بھاء الدينريف دمشق3737138

الزراعة - دمشقــــــ1962سھامربا جمال الحريريدرعا389573
تعديل في الشھادة الثانوية 

الدورة الثانية من قبل وزارة 
التربية

                                                                                                        الدكتور بسام ابراھيم

                                                                                                         وزير التعليم العالي

يرجى االطالع وإجراء ما يلزم بعد التأكد أن مجموع درجاتھم  يقع ضمن الحد االدنى المطلوب من الدرجات  أو الدرجة االختصاصية المطلوبة للقبول في الكلية أو المعھد الذي 
قبل فيه كل منھم بنتيجة مفاضلة التعليم الموازي وشريطة النجاح في فحص المقابلة الخاص بالكلية أو المعھد وكذلك التأكد من أن الطالب المقبولين في المعاھد من مواليد 

١٩٩٥ وما بعد ومطالبتھم باالوراق المطلوبة من امثالھم حسب االصول وخاصة المقبولين من الطالب ابناء االمھات السوريات وعلى ان ينجزوا اجراءات تسجيلھم ويسددوا 
الرسوم الجامعية المطلوبة منھم خالل مدة تنتھي بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ .
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